Warszawa: Przeprowadzenie w roku 2012 finansowych kontroli projektów
obejmujących realizację badań naukowych i prac rozwojowych
Numer ogłoszenia: 39754 - 2012; data zamieszczenia: 09.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju , ul. Nowogrodzka 47a, 00695 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (+48 22) 24 42 858, faks (+48 22) 20 13 408.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie w roku 2012
finansowych kontroli projektów obejmujących realizację badań naukowych i prac
rozwojowych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Koordynacja i
przeprowadzenie 80 kontroli finansowych projektów w miejscu ich realizacji. Realizacja
kontroli będzie polegała na weryfikacji: -czy wykonawca projektu prowadzi wyodrębnioną
ewidencję księgową dla projektu (ewentualnie, czy z ewidencji księgowej wykonawcy
projektu możliwe jest wyodrębnienie kosztów poniesionych na realizację projektu); - czy
zapisy w ewidencji księgowej wykonawcy projektu są zgodne z dowodami księgowymi oraz
stanem faktycznym; - czy dowody księgowe (np. faktury) są prawidło opisane a wydatki
zatwierdzone przez osoby upoważnione (podczas kontroli weryfikowana jest wybrana
podstawie analizy ryzyka próba nie mniej niż 25% oryginałów dowodów księgowych); - czy
wszystkie informacje dotyczące aspektów finansowych projektu przedstawiane przez
wykonawcę projektu we wnioskach o płatność i raportach okresowych są zgodne ze stanem
faktycznym; - czy wkład własny wykonawcy projektu został wniesiony zgodnie z
harmonogramem projektu i jeśli to możliwe ujęty w wyodrębnionej ewidencji księgowej
projektu; -czy w ramach kosztów ogólnych i operacyjnych projektu (tzw. kosztów
pośrednich) wykonawca projektu nie finansuje swojej zwykłej działalności, a jedynie koszty
związane z realizacją projektu. Celem kontroli jest sprawdzenie, czy projekt jest realizowany
zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym, oraz czy informacje dotyczące poniesionych
wydatków, przekazywane przez wykonawcę projektu Zamawiającemu, są zgodne ze stanem
faktycznym. Wykonawca usługi będzie zobowiązany do określenia na podstawie jakich
standardów i z zastosowaniem jakich statystycznych metod doboru próby w zakresie
dokumentów finansowych będzie dokonywał czynności kontrolnych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.30.00-1, 79.21.00.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.12.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI


Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełnia
powyższego warunku
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Powyższy warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie
wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonuje) co najmniej 3 usługi o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł
brutto każda (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) w zakresie zgodności
realizacji projektów z postanowieniami umów o dofinansowanie
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełnia
powyższego warunku
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Powyższy warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że spełnia
warunki dotyczące: dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tj.: - co najmniej 5 ekspertami, którzy a) spełniają warunki
określone w art. 286 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz b) posiadają
doświadczenie związane z kontrolą dokumentacji finansowej co najmniej 10
projektów finansowanych ze środków publicznych i realizowanych przez
jednostki sektora finansów publicznych, które to kontrole były wykonane i. z
zachowaniem zasady bezstronności, tj. wykonawca był podmiotem
zewnętrznym w stosunku do podmiotu kontrolowanego oraz ii. polegały na
weryfikacji zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy w
zakresie finansowym; - co najmniej 1 osobą, która zajmie się koordynacją
wykonania usługi przez Wykonawcę
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełnia
powyższego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie


wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami





III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy



wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków
udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały
udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,
określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.formularz oferty - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;
2.pełnomocnictwo - w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik -określające
jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;
3.pełnomocnictwo - w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o
udzielenie zamówienia - określające zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do
reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści zawartej umowy w następujących
okolicznościach: -zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; -zmian wprowadzonych w umowach
pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami projektów podlegających kontroli; - w zakresie
miejsca i terminu kontroli - jeśli będzie to wynikać z przyczyn obiektywnych niezależnych od
Zamawiającego i Wykonawcy; - gdy w związku z rozbieżnościami nastąpi potrzeba
ujednolicenia zapisów umowy, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.ncbir.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a; 00-695 Warszawa, pok. 323.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 23.02.2012 godzina 09:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego
w kancelarii, pokój nr 204 piętro 2.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

